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জবনিন...স্বাগতভ। 

আন্নার াভদাজরল্লা য়া ারাতু য়া ারাভু ‘অরা যাূজরল্লা য়া ‘অরা অজরজ য়া 

অাজফজ াল্লাভ তাজরভান োজযা। 

‘অম্মা ফা’অদ... 

অরাভদুজরল্লা, ত্রুয র্ক্রান্ত  েূেলেৌর লে অল্লায আচ্ছায় অনালদয ফায জেয় 

দায়া আরাল্লা ফপাযাভ অফায জপলয এলরা। দায়া আরাল্লা ফপাযালভয ের দয 

বাআলে জবনিন। স্বাগতভ। 

إِرْْ َْْ ِىُٕثِْبتُُكَْ َمفَُشَا اىَِّزٔهَْ بِلَْ َْٔمنُشُْ ََ َ َْْ َْٔقتُيُُكَْ أ َ ُْْْٔخِشُجُكَْ أ َْٔمنُُشَنَْۚ  َْٔمنُشُْ ََ ََ ًُ ًُْ ۚ ْْاىيَـّ اىيَـّ ََ 
ْٕشُْ  ﴾٠ٓ﴿ اْىَمبِمِشٔهَْ َخ

তাযা র্ক্রান্ত েলয অয অল্লা ফেৌর েলযন। অল্লাআ লচ্ছন ফচলেষ্ঠ ফেৌরী।  

[অর-অনপার, ৩০] 

জিাজদ অলিারলনয ূর্নারগ্ন ফথলেআ জিাজদ ফপাযাভগুলরা েুপপায  ভুযতাদীলনয 

দুজিন্তায োযণ লয়লে। এো এিনয নয় ফম জিাজদ ফপাযাভগুলরায ভাধযলভ জিাদলেভী 

মুফলেযা জিালদয নানা ভয়দালনয িফয িানলত ালয। এো এিনয নয় ফম, জিাজদ 

ফপাযাভগুলরায ভাধযলভ জিালদয দায়ালতয োয ঘলে। 
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ফযং েুপপায  ভুযতাদীনযা জিাজদ ফপাযাভগুলরা জনলয় দুজিন্তায় ফবালগ োযণ তাযা র্ায় 

উম্মায মুফেলদয ভানজে বালফ যাজিত ফস্থায় যািলত। ভুজরভ মুফালদয 

জদেজনলদচনাীন, জফজচ্ছন্ন  উদভ্রান্ত ফস্থায় যািলত। জনলিলদয ক্ষভতায ফম ভায়ািার তাযা 

জভজিয়ায ভাধযলভ ৃজি েলযলে তাযা র্ায় ভুজরভ মুফলেযা ফোলেআ ফাস্তফতা জললফ গ্রন 

েরুে। ভুজরভলদয, জফলল েলয ভুজরভ মুফেলদয জর্ন্তা  ফর্তনায উয েতৃচত্ব ফিায় 

যািায ফম জযেল্পনা ফো ফাস্তফায়লনয লথ এেজে ফড় ফাধা র জিাজদ ফপাযাভ। এে 

ভুজরভ মুফেলে জফজচ্ছন্ন, জদেজনলদচনাীন, তয ম্পলেচ গালপর  িালজরয়ালত জনভজিত 

যািায ফম র্ক্রান্ত তা ফাস্তফায়লন এেজে ফড় ফাধা র জিাজদ ফপাযাভ। 

যা, এেথা তয এেজে জিাজদ ফপাযালভয ভাধযলভ এেজে িাজতয মুফলেযা ফাআ 

জদেজনলদচনা ফলয় মায় – এভনো না। তলফ এেজে জিাজদ ফপাযাভ অল্লায আচ্ছায় ঐ ফ 

গ্রগাভী মুফেলদয জদেজনলদচনা ফদয় মালদয এেিন যফতচীলত দিনলে ন্ধোয ফথলে 

অলরায লথ, জিে লথ অনায োি েযলত ালয। জিাজদ ফপাযাভ িাজতয মুফেলদয গলড় 

ফতালর না, জেন্তু জিাজদ ফপাযাভ ঐ ফ মুফেলদয উদু্বদ্ধ েলয মাযা জভজিয়ায োলিয ভাধযলভ 

উম্মায মুফেলদয তাযীদ েলয। এআ উম্মায মুফেলদয গফচ ায়ি আউুপ অর-উয়ায়জযয 

যাজভাহুল্লা ‘আরভ জিাজদ ফপাযাভগুলরায ভাধযলভআ ের্াজযত লয়লে। ফপাযাভগুলরায ভাধযলভআ 

োথজভেবালফ ায়লিয ‘আরভ ফথলে মুফলেযা উেৃত লয়লে। 
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এে েথায়, ফপাযাভ িাজতয জযফতচলনয োযিানা না, তলফ মাযা িাজতয জযফতচলন োি 

েযলফ, জফআমজনল্লা তালদয জফোলয এেজে জফলচ্ছদয ং। 

অয তাআ জিাজদ ফপাযাভগুলরায জফরুলদ্ধ েুপপায  ভুযতাদীলনয র্ক্রান্ত তালদয ভনস্তাজেে 

মুলদ্ধয এেজে ং। অভালদয ভলধয লনে বাআ য়লতা এআ জফলয়গুলরায গুরুত্ব নুধাফন 

েলযন না। তলফ জনজিত থােুন অভায বাআ, েুপপায  ভুযতাদীন এআ জফলয়গুলরায িুফ 

বালরাবালফআ ফুলে, এফং তাআ এয জফরুলদ্ধ তালদয ভয়  জি ফযয় েলয। 

অরাভদুজরল্লা দায়া আরাল্লা ফপাযালভয জফরুলদ্ধ তালদয এআ র্ক্রান্ত পর য় জন। 

অভযা দুয়া েজয অল্লা অর-াজপম ফমন ের ভুিাজজদনলে এফং জিাদলেভী বাআলে 

েুপপায  ভুযতাজদলনয র্ক্রান্ত ফথলে ফপামত েলযন। 

ের বাআলদয জবনিন  দায়া আরাল্লা ফপাযালভ নতুন েলয স্বাগতভ। ের বাআলয়য 

েজত অফানঃ জিাজদ ফপাযাভলে ফন্ধ ফা আনযাজিব েযায ভাধযলভ েুপপায  ভুযতাদীন র্ায় 

জিালদয অলরার্না  অদচলে থাজভলয় জদলত। অনাযা তেচতায ভধযভ ন্থা ফরম্বন 

েরুন, ফপাযালভয বাআলদয ফদয়া জনলদচনা ক্ষলয ক্ষলয ফভলন র্রুন, উে ফাধুন। তঃয 

অল্লায উয তায়াকু্কর েরুন। তালদয এআ র্ক্রান্তলে বূরুজ ত েরুন। ভনস্তাজ ে এআ 

মুলদ্ধ তালদয যাজিত েরুন। স্বতঃসু্ফতচবালফ ংগ্রলনয ভাধযলভ ফপাযাভলে এআ ফনে 
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ভানাি  অদচ ের্ালযয এেজে ফেন্দ্র এফং েুপপায ভুযতাদীলনয গাত্রদালয োযণ 

ফাজনলয় তুরুন। 

অয ফললল নুলযাধ র – তাড়াহুড়া ফথলে ফফেঁলর্ থােুন! 

দ্রুততা অোংজিত এফং তাড়াহুড়া জনজলদ্ধ। 

দ্রুততায অোঙ্ক্ষায় না ফুলে শুলন, তেচতায ালথ জদ্ধান্ত ফনয়াআ তাড়াহুড়া। 

েলয়ািনীয় জফলেলন  তেচতা ফরম্বলনয য উমুি ভলয় ফুলেশুলন া উিালনা র 

দ্রুততা। 

েথভজে োজঙ্ক্ষত, লযযজে ফয ফিচনীয়। 

অয েুপপায  ভুযতাদীলনয েজত অভযা াআলয়যজদনা হুদ অরাআজ ারালভয ভলতাআ 

ফজর- 

نإ ْ وَّقُُهُْ ِۚ تَِىب بَْعضُْ اْعتََشاكَْ إِّلَّ ٍَ ذُْ ِإوِّٓ قَبهَْ ۚ ْْبِسُُءْ  آِى ٍِ ًَْ أُْش ذَُا اىيَـّ ٍَ اْش ب بَِشْءْ  أَوِّٓ ََ مَّ  ِمّ

ًِْ ِمه ﴾٤٥﴿ تُْشِشمُُنَْ مَّْيتُْ إِوِّٓ ﴾٤٤﴿ تُىِظُشَنِْ َّلْ ثُمَّْ َجِمٕعًب فَِنٕذَُوِٓ ۚ ْْدَُوِ َُ ًِْ َعَيّ تَ  َسبِّٓ اىيَـّ
َسبِّنُم ََْْ ب ۚ  ْ دَابَّةْ  ِمه مَّ َُْ إِّلَّ ب آِخز ْ ٌُ ٍَ ّْ  َسِبّٓ إِنَّْ ۚ ْْبِىَبِصَٕتِ ْستَِقٕمْ  ِصَشاطْ  َعيَ  ﴾٤٥﴿ مُّ

‘জনিয় অজভ অল্লালে াক্ষী যািজে অয ফতাভযা াক্ষী থাে ফম, অজভ ফযআ তা ফথলে 

ভুি ফতাভযা অল্লা োড়া মালে তােঁয যীে েয। ুতযাং ফতাভযা েলর অভায জফরুলদ্ধ 

http://tanzil.net/#11:54
http://tanzil.net/#11:55
http://tanzil.net/#11:56


 জিাজদ ফপাযাভগুলরালে তাগুতযা ফেন বয় ায়? 

লড়মন্ত্র েয তাযয অভালে ফো জদ না’। অজভ জনবচয েজয অল্লায উয জমজন 

অভায অয ফতাভালদয যফ, এভন ফোন িীফ ফনআ মায েতৃত্ব তােঁয ালত নয়, জনিয়আ অভায 

যফ যর লথয উয েজতজষ্ঠত। (ুযা হুদ, ৫৪-৫৬) 

 

ًِْ وُُسَْ ِىُْٕطِفئُُا ُِٔشٔذَُنَْ مْْ اىيَّـ ٍِ ٌِ ا َُ ًُْ بِأَْف اىيَـّ ُْْ وُُِسيِْ ُمتِمُّْ ََ ىَ َُْ ﴾٨﴿ اْىَنبفُِشَنَْ َمِشيَْ ََ  أَْسَسوَْ اىَِّزْ ٌُ
ِْ  َسسُُىًَُْ ذَ ٍُ ِدٔهِْ بِبْى َشيُْ اْىَحقِّْ ََ ٍِ ًِْ اىِذّٔهِْ َعيَّ ِىُْٕظ ُْْ مُِيّ ىَ  ﴾٩﴿ اْىُمْشِشمُُنَْ َمِشيَْ ََ

তাযা তালদয ভুলিয পুৎোলয অল্লায নূযলে জনজবলয় জদলত র্ায়, জেন্তু অল্লা তােঁয নূযলে 

ূণচতাদানোযী। মজদ োজপযযা তা েি েলয। জতজনআ তােঁয যূরলে জদায়াত  তয 

দ্বীন াজিলয়লেন তালে ের দ্বীলনয উয জফিয়ী েযায িনয- মজদ ভুজযেযা (তা) 

েি েলয। (ূযা অ াপ, ৮-৯) 

 

------------------  
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